
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste gebruikers, hierbij enkele aanwijzingen voor een veilig gebruik van de partykar. 

 Voor het rijden met de partykar is een BE rijbewijs verplicht. 

 Het verlengsnoer vindt u achter de achterklep. 

 Bij gebruik van de kabelhaspel, deze helemaal afrollen om oververhitting te voorkomen. 

 Voor gebruik van de koekenpan, de (aangesloten) gasfles voorop de wagen opendraaien. De witte 

knop onder het rvs-deksel indrukken en naar links draaien. De knop ingedrukt houden en de 

waakvlam met de meegeleverde aansteker door het openen van de achterklep aansteken. Laat de 

witte knop los en controleer of de waakvlam blijft branden. Als dit het geval is de witte knop 

doordraaien naar het icoon van “grote vlam”. Daarna de hendel rechts met de tekst “kiek uut” 

enkele keren naar je toe trekken. De vlam gaat circuleren. Let wel, het gas staat nu voluit, voor een 

kleinere vlam de knop naar links draaien. 

 Klaar? De witte knop naar rechts draaien. Waakvlam ook uitzetten? De witte knop indrukken en 

doordraaien naar rechts. 

 DE GASFLES VOOROP DE KAR WEER DICHTDRAAIEN! 

 Gebruiken van de braadslede? Knoppen indrukken en naar links draaien en met de meegeleverde 

aansteker via de gaten aan de voorzijde aansteken. 

 We hopen dat ze nooit nodig zijn, maar voorop de kar staat een brandblusser en in de kar bevindt 

zich een blusdeken. 

 Het reservewiel zit onder de kar. 

 De lichtknop zit boven de koelkasten. 

 De kar weer dichtklappen als de pannen voldoende zijn afgekoeld. Let er aub op dat dr zeilen niet 

klemmen tussen de kleppen bij het sluiten maar aan de buitenkant opgerold kunnen worden. 

 U vergrendelt de kar met de meegeleverde sleutel. Verzeker uzelf ervan dat alles juist is ingeklapt 

en de gaskranen dicht staan voordat u gaat rijden. 

Veel plezier en smakelijk eten!    
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